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Voor u ligt het coalitieakkoord van Hart voor Hilversum, D66, VVD en
GroenLinks voor de komende vier jaar. Als vier partijen gaan we samen met
u vol energie aan de slag om Hilversum duurzamer, economisch sterker,
beter bereikbaar, socialer, veiliger en levendiger te maken en de wijken en
buurten krachtiger.

Wij zijn trots op onze stad met haar bijzondere
kwaliteiten. Kwaliteiten die we nog beter willen
benutten. De centrumfunctie die Hilversum
voor de regio Gooi en Vechtstreek heeft en de
strategische ligging tussen Amsterdam, Utrecht,
Amersfoort en Almere, willen wij nog beter
benutten. Samen met het fijne woon-, leef- en
werkklimaat dat onze stad geliefd maakt, zijn
dit immers belangrijke ingrediënten voor de
versterking van onze wijken en ons vestigings
klimaat.
Prioriteiten voor de komende vier jaar zijn voor
ons duurzaamheid, wijken en buurten en versterking van de economische positie. Hiermee
verstevigen we de unieke positie en kwaliteiten
van Hilversum en blijft Hilversum aantrekkelijk
voor inwoners en ondernemers om te wonen en
te werken.

Verduurzamen
Hilversum is een groene gemeente. Dit zijn
we letterlijk qua groen in en om de stad. Dit
groene karakter beschermen we door alleen
binnenstedelijk te ontwikkelen. In figuurlijke zin
hebben we ook een grote groene ambitie. Het
verduurzamen van Hilversum is een enorme
klus. Dit vraagt inzet van alle inwoners, onder
nemers en instellingen. Uiterlijk in 2040 nemen
we afscheid van het aardgas. Dat betekent
dat we nu beginnen met een planning waarin
staat hoe en wanneer we de wijken aanpakken.
Gelukkig biedt deze opgave ook veel (economische) kansen.

Buurtenbeleid
Het ingezette buurtenbeleid zetten we actief
voort. Dat betekent dat we meer samen met
bewoners, instellingen en bedrijven doen in
plaats van namens hen te handelen. Samen met
inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties werken we aan sterke buurten. We
versterken en benutten de betrokkenheid van
inwoners bij hun buurt en gaan meer inwoneren buurtgericht werken. Wat een wijk wil, wat
een wijk kan en wat een wijk nodig heeft, is
daarbij ons uitgangspunt. In onze opgaven zoals
zorg, welzijn, (verkeers)veiligheid en ondernemen gaan we meer wijk- en buurtgericht aan de
slag. Dit goed doen, vraagt van de gemeente op
verschillende gebieden een andere manier van
werken en nieuwe werkprocessen. Dit is ook van
belang voor de invoering van de Omgevingswet.

Versterken economie en levendigheid
De mediabedrijven en de omroepgeschiedenis
zijn belangrijk voor Hilversum, net als organisaties en bedrijven in de gezondheidszorg. De
inrichting, doorontwikkeling en uitstraling van
de werklocaties Media Park, Arenapark en Monnikenberg hebben onze prioriteit. In samenhang
daarmee verbeteren we de bereikbaarheid en
sturen we aan op passende woningen en goede
voorzieningen op het gebied van cultuur, sport
en onderwijs. We houden aandacht voor de
ondernemers in het centrum en in de wijkwinkelcentra. Kortom; we werken aan een sterk
vestigingsklimaat dat resulteert in extra werk
gelegenheid voor onze inwoners.
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Duurzaamheid en Groen
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Andere opgaven

Samenwerking

We gaan verder met de ontwikkelingen die al
in gang zijn gezet, zoals de ontwikkeling van
het stationsgebied en de aanleg van de HOV,
waartoe reeds is besloten. We nemen verantwoordelijkheid voor regionale samenwerking en
de positionering van de regio Gooi en Vechtstreek in groter verband.

Wij werken integraal en toekomstgericht en
doen dat samen met onze partners: inwoners,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en
medeoverheden. Tijdens samenwerking en
bij bewonersinitiatieven en -participatie zijn
we vanaf het begin duidelijk over de kaders.
We kiezen per opgave bewust onze rol als
gemeente, variërend van regelgevend en
handhavend tot netwerkpartner, facilitator of
zelfs toeschouwer. Dit doen we om effectief en
efficiënt bij te dragen aan de opgaven voor de
komende periode.

Er zijn ook ontwikkelingen die in deze periode
op ons pad komen, zoals de Omgevingswet en
de fusie met Wijdemeren. Een fusie met Wijdemeren bereiden we voor met oog voor de inwoners en de identiteit van de buurt en kernen.
Naar onze overtuiging dient deze fusie een
tussenstap te zijn op weg naar één gemeente in
de regio Gooi en Vechtstreek.
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Wij gaan aan de slag!
Hart voor Hilversum
D66
VVD
GroenLinks

Om de doelstellingen van klimaatneutraal in 2050 en aardgasloos
in 2040 te halen, versnellen we de energietransitieopgave. Dit
betekent meer duurzame energieopwekking en vooral meer
energiebesparing. Circa 70% van het energiegebruik zit in de
gebouwde omgeving en ongeveer 25% in verkeer en vervoer.

De energietransitie pakken we samen op met
inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties. In het verlengde van de duurzaamheidsdoelen bevorderen we ook een circulaire
samenleving met ons inkoop- en afvalbeleid.
Het groen in en om Hilversum heeft een grote
waarde voor inwoners en bezoekers van Hilversum. Het maakt Hilversum mooi en aantrekkelijk om in te wonen. Daarnaast heeft het groen
belangrijke natuurwaarden en helpt het Hilversum om forse neerslagpieken op te vangen.

Energietransitieplan
We maken zo snel mogelijk een concreet plan
waarin staat hoe en wanneer we energiepres-

taties realiseren. Door dit plan samen met
bewoners en ondernemers op te stellen, zorgen
we voor draagvlak en betrokkenheid. Dit energietransitieplan is input voor de omgevingsvisie
en vormt een routekaart voor de komende
jaren. Vanzelfsprekend onderdeel daarvan is
het betrekken van het onderwijs en de bouw- &
installatiebedrijven. De verduurzamingsopgave
vormt immers een bron van werkgelegenheid en
heeft goed opgeleide werknemers nodig.
Wij nemen de regie bij het maken van de
plannen. Binnen de gemeentelijke organisatie
stellen we een energieteam samen, dat de regie
neemt, focus aanbrengt en integraal werkt. De
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gemeente neemt daarmee verantwoordelijkheid
voor de opgave (het ‘wat’). Het ‘hoe’ geven we
samen met de inwoners, ondernemers en de
markt vorm. We initiëren daarbij in regionaal
verband de oprichting van een energiedienstenbedrijf. Een energiedienstenbedrijf ontzorgt
inwoners bij de verduurzamingsopgave en kan
lokale organisaties versterken o.a. door administratieve ondersteuning en deskundigheid. Bij
voorkeur heeft zo’n energiedienstenbedrijf een
energieloket in elke wijk om inwoners te informeren en aan te spreken. Op die manier worden
investeringen en besparingen versneld. Om
onze doelstellingen te bereiken, zullen we de
gemeentelijke formatie versterken.

‘We ondersteunen
bewoners en
maatschappelijk
organisaties’
We ondersteunen bewoners en maatschappelijk
organisaties door te zorgen dat zij te allen tijde
gebruik kunnen maken van financiering via een
duurzaamheidsfonds. We vullen dit fonds tijdig
aan of zorgen voor toegankelijke (private) financiering. Ook voeren we een pilot gebouwgebonden financiering uit. Tegelijkertijd maken we
afspraken met partijen over de verduurzamingsopgave. Organisaties – zoals scholen en bedrijven – waarmee we als gemeente een relatie
hebben of waarbij we een toezichthoudende rol
vervullen, spreken we aan op hun verantwoordelijkheid in de energietransitie. Met de woningbouwcorporaties en marktpartijen maken we
specifieke afspraken. Onze inzet is klimaatneutrale nieuwbouw en herontwikkeling. Het grote
aantal rijks- en gemeentelijke monumenten in
Hilversum maakt de opdracht extra complex.

goed op de afvalstromen. We bevorderen zoveel
mogelijk hergebruik en onderzoeken samen met
de GAD hoe we het plan Van Afval Naar Grondstof doorontwikkelen. Een van de te verkennen
mogelijkheden is omgekeerd inzamelen. Draagvlak en betrokkenheid van inwoners is essentieel om succesvol afvalscheiding op te pakken.
Daarom gaan we in gesprek met de GAD over
het behoud van inzamelpunten voor iedereen
in de wijk op centrale plekken, bij voorkeur bij
winkelcentra.

Groen in en om de stad
De eigen gemeentelijke organisatie is binnen
twee jaar klimaatneutraal. Daarvoor zullen we
een deel van ons verbruik moeten afkopen. Die
afkoop bouwen we in vijf jaar af naar nul. De
voortgang van het energietransitieplan – inclusief de klimaatbegroting – nemen we op in de
begroting en jaarrekening.
Elektrisch vervoer stimuleren we door het plaatsen van extra laadpalen op aanvraag van inwoners. Aanvullend gaan we laadpalen plaatsen bij
gemeentelijke voorzieningen waar veel mensen
komen, zoals sportparken en sport hallen. Indien
nodig passen we ook het parkeervergunningenbeleid aan. Elektrisch vervoer is belangrijk
vanuit duurzaamheidsdoelen en voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarom zetten we
in op elektrische stadsdistributie. Ook blijven we
de luchtkwaliteit meten als onderdeel van Smart
Cities en maken we een luchtkwaliteitsplan.

Circulair Hilversum
Samen met de regio zorgen we dat vanaf 2022
alle inkoop fair trade en circulair wordt aanbesteed, waarbij we naar de totale kosten kijken.
Dat betekent dat we rekening houden met
zowel de aanschafkosten als de gebruikskosten,
oftewel een total cost of ownership-benadering.
Op die manier zijn we als overheid aanjager
van nieuwe productontwikkeling. Ook letten we

We maken Hilversum de komende jaren nog
groener. We planten extra bomen en vergroenen speel- en ontmoetingsplekken in de wijken.
Hierbij hebben we aandacht voor biodiversiteit
en milieuvriendelijk beheer. We kijken ook naar
kansen voor volkstuintjes en voedselproductie in
de stad.
We herijken onze kaders door het groen
beleidsplan te actualiseren en de beleidscapaciteit op het gebied van ecologie en landschap
terug te brengen. Op regionaal niveau dragen
wij bij aan het ontstaan van een groene landschapsvisie met als uitgangspunt dat uitbreiding
alleen mogelijk is binnen bestaand bebouwd
gebied. We ondersteunen het ontstaan van een
Geopark Gooi en Vechtstreek in samenhang met
Nationaal Park Heuvelrug. Dit sluit aan bij de
identiteit van ’t Gooi. Ook zorgen we dat GNR
haar rol als identiteitsdrager van natuur en landschap vanuit een onafhankelijke rol goed kan
invullen.
Een groener Hilversum past ook bij een
klimaatadaptief Hilversum. Als gevolg van de
klimaatverandering moeten we rekening houden
met grotere neerslagpieken en langere hitteperiodes. In een groene stad wordt het riool ontlast.
Ook bij nieuwbouwplannen stellen we daarom
eisen aan een goede en dus groene inrichting.

Wij gaan in deze periode aan
de slag met:
• Het opstellen van een energietransitieplan
en een routekaart aardgasloze wijken.
• Een klimaatneutrale gemeentelijke
organisatie in 2020.
• Het opnemen van een klimaatbegroting
als onderdeel van de jaarrekening en
begroting.
• Het in regionaal verband initiëren van een
energiedienstenbedrijf.
• Het financieel tijdig aanvullen van de
duurzaamheidsfondsen voor bewoners en
maatschappelijke organisaties en een pilot
gebouwgebonden-financiering.
• Het aanspreken van bedrijven en organisaties op hun rol in de energietransitie en het
opnemen als randvoorwaarde bij partners
die door de gemeente worden gefinancierd.
• Het stimuleren van elektrisch vervoer door
het uitbreiden van het aantal laadpalen –
ook bij gemeentelijke voorzieningen waar
veel mensen komen – en het stimuleren
van elektrische stadsdistributie.
• Het in regionaal verband 100% circulair
aanbesteden vanaf 2022.
• Het aanspreken van de GAD op het behoud
van afvalinzamelpunten in de wijk en
samen met de GAD kijken hoe we de afvalstromen verder kunnen verminderen.
• Het behouden van de onafhankelijke
positie van het Goois Natuurreservaat.
• Het planten van bomen en het toevoegen
van groene ontmoetingsplekken in de wijk.
• Het actualiseren van het groenbeleidsplan
en het mede opstellen van een regionale
landschapsvisie.
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Ruimtelijke Ontwikkeling,
Wonen, Economie en Cultureel

Erfgoed
stemmen van de vele gemeentelijke en rijksmonumenten verdient daarbij bijzondere aandacht.

De Omgevingswet
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Hilversum is een compacte stad in het groen. De regio vormt een
groene oase in het sterk verstedelijkte gebied van de noordelijke
Randstad. Om het groene karakter te behouden, is het belangrijk
dat nieuwe plannen altijd binnenstedelijk zijn (transformatie of
verdichtingsopgave).

Hilversum heeft de komende jaren te maken
met een flink aantal kleinere en grotere ruimtelijke transformatieopgaven. Het maken van
een omgevingsvisie vraagt hierop een integrale
afweging. Naast aandacht voor de ruimtelijke
complexiteit vraagt de invoering van de Omgevingswet aandacht voor cultuurverandering.
Zowel de gemeentelijke organisatie, de politiek
als de samenleving zullen moeten wennen aan
een nieuwe manier van samenwerken.
Hilversum is ook een gewilde woonstad. Dat
betekent dat het inwonertal groeit en dat er veel

druk op de woningmarkt zit. De prijzen in de
koopsector zijn hoog en stijgen snel. Er zijn lange
wachtlijsten voor de sociale huurwoningen en er
is onvoldoende aanbod middeldure huurwoningen, van € 710,- tot € 850,-. Een van de gevolgen
hiervan is onvoldoende doorstroming. Andere
opgaven zijn het ruimte bieden aan jongeren
en het geschikt wonen van ouderen. Hilversum
blijft daarom de komende jaren bouwen en
spreekt ook de regiogemeenten aan op het realiseren van woningbouw, specifiek in het sociale
huursegment. Het behoud en zo nodig herbe-

De invoering van de Omgevingswet is de transitieopgave in het fysieke domein. Het biedt ons
de kans om de visie op Hilversum ook ruimtelijk
te borgen. Daarnaast helpt de invoering van
de Omgevingswet om inwonersparticipatie te
versterken. De insteek is om tijdig en tegelijkertijd op voldoende concreet niveau met de stad
in gesprek te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door
een abstractie visie op het niveau van de stad
te formuleren en vervolgens op gebiedsniveau
met de samenleving uit te werken. We leggen
de focus in de komende periode op ‘anders
werken.’ De Omgevingswet gaat immers over
een andere manier van werken en denken en
over andere vaardigheden van alle betrokkenen.
Niet het verbeteren van het bestaande, maar
het echt anders werken en doen: een overheid
die responsief en wendbaar is. Kennis, begrip en
koersbepaling op deze transitieopgave is noodzakelijk om de rest van de implementatie – de
‘techniek’ – daarna goed te kunnen invullen.
Deze wijzigingen vragen van iedereen – overheid, professionals en inwoners – een wezenlijk andere manier van werken met elkaar. We
oefenen hiermee door middel van het uitvoeren
van pilots. Met deze pilots ontdekken we wat
het in de praktijk betekent om regels meer los te
laten. Op basis daarvan kunnen we vaststellen in
welke mate we vooraf ruimte willen bieden aan
nieuwe ruimtelijke initiatieven.

Ruimtelijke kwaliteit
Behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteit is uitgangspunt bij alle ruimtelijke ontwikkelingen in Hilversum. We werken mee
aan bestemmingsplanwijzigingen indien dit
Hilversum versterkt. We letten daarbij bijvoor-

beeld op het woningtype, prijssegment of type
bedrijvigheid en zorgen voor het behoud en
mogelijke versterking van bestaande (economische) functies. Wij geven prioriteit aan ruimtelijke projecten die bijdragen aan levendigheid,
woningbouw en het vestigingsklimaat. Prioritering is ook noodzakelijk vanwege het beslag op
de stad, de ambtelijke capaciteit en de politieke
besluitvorming.
Grote kansen voor het toevoegen van nieuwe of
extra functies en een impuls geven aan Hilversum zijn er o.a. in de spoorzone, het stationsgebied, Crailo, Media Park, Arenapark en het
centrum. Wij gaan de komende jaren in ieder
geval door met de planvorming voor deze vijf
gebieden. De adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert hierbij en vergroot daarmee de
kwaliteit van de planvorming. Op plekken waar
we voorlopig geen (nieuwe) ontwikkelingen
mogelijk maken, onderzoeken we of er mogelijkheden voor een tijdelijke invulling zijn.

Wonen
Crailo is de laatste grote nieuwbouwlocatie
in de regio. Nieuwe ontwikkelingen vullen we
binnenstedelijk in door te verdichten en slim
ruimtegebruik. Woningbouw in de spoorzone en
rondom OV-knooppunten zijn daar voorbeelden
van. Het verdichten houdt de groene ruimte
om de stad groen en versterkt de aantrekkelijkheid (werken en wonen in elkaars nabijheid) en
levendigheid in het centrum. Hierbij hebben we
oog voor de spreiding van dure, middeldure en
sociale woningbouw over de stad. We houden
vast aan minimaal 1/3 sociale woningbouw over
het geheel van alle plannen over de hele vier
jaar. Daarnaast willen we minimaal 50% van
de woningbouw realiseren in het middeldure
segment. We gaan hierbij regelen dat nieuw
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voldoende woningen en het behalen van de
duurzaamheidsdoelen. Corporaties spreken wij
aan op de afspraak om de sociale huurvoorraad
minimaal te behouden op het niveau van ultimo
2015 (11.455 sociale huurwoningen). We gaan
in overleg over een verkoopstop van corporatie
woningen totdat de sociale huurvoorraad weer

‘Om het functioneren
van de woningmarkt
te verbeteren,
zoeken we samen
met de corporaties
en marktpartijen
naar maatregelen
die de doorstroming
verbeteren’
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gebouwde middeldure huurwoningen de eerste
twintig jaar ook als middeldure huurwoning
verhuurd blijven.
Om de samenwerking en bouwproductie te
bevorderen, onderzoeken we het inrichten van
een samenwerkingstafel met corporaties en
marktpartijen. Dit moet helpen om bestaande
belemmeringen snel op tafel te krijgen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Een van de
onderwerpen op de samenwerkingstafel is de
bouw van duizend woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. We willen deze periode al
zoveel mogelijk kleinere woningen realiseren en
de rest hard in ruimtelijke plannen vastleggen.
We hebben daarbij oog voor de esthetische kwaliteit en nieuwe woonvormen voor bijvoorbeeld
ouderen, studenten, starters en woonwerk-combinaties.
Corporaties zijn een belangrijke partner in
het ontwikkelen van de stad, het voorzien in

op peil is. Verkoop aan zittende huurders kan
daarna onder voorwaarde dat er minimaal 1 op
1 weer wordt bijgebouwd en dat deze woningen
worden verkocht met een anti-speculatiebeding.
Ook dienen ter verkoop aangeboden corporatiewoningen een groen energielabel te hebben.
We zetten ons in voor sociale en/of economische binding als voorwaarde bij een deel van
de sociale en middeldure huurwoningen. Wij
hebben aandacht voor de huisvesting van de
bijzondere doelgroepen (o.a. psychiatrie, langer
zelfstandig wonen en statushouders). Het goed
en tijdig huisvesten is essentieel voor hun eigen
welbevinden en participatiekansen. Ook hebben
we bij het huisvesten van bijzondere doelgroepen oog voor de spreiding en draagkracht van
buurten. De kwetsbare groep van spoedzoekers
hebben het lastig in een gespannen woningmarkt. We zijn benieuwd naar de evaluatie van
In Between Places om te horen in hoeverre dit

Wij gaan in deze periode aan de slag met:
• De invoering van de Omgevingswet, met
een focus op ‘anders werken.’
• We maken een (regionaal) omgevingsplan/-visie als basis om in elk ruimtelijk
plan positief bij te dragen aan een groene
stad, de energietransitie en cultuur- en
natuurwaarden.
• De planvorming voor Crailo, spoorzone,
stationsgebied, Media Park en Arenapark.
• Het realiseren van verdichting waar dat
mogelijk is met speciale aandacht voor de
OV-knooppunten.
• Het tijdelijk invullen van plekken die voorlopig niet worden ontwikkeld.
• Met minimaal 1/3 sociaal en minimaal 50%
middelduur van de totale nieuwbouwproductie de komende collegeperiode.
• Het opbouwen van een lokale samenwerkingstafel met corporaties en marktpartijen
voor het realiseren van de bouwopgaven.
• Het uitbreiden van de woningvoorraad
met minimaal 1000 woningen voor één- en
tweepersoonshuishoudens (zowel voor
jongeren als ouderen). Dit realiseren we
voor een groot deel in deze collegeperiode.
Voor het overige zorgen we dat er aan het

soort woonproducten bijdragen aan het functioneren van de woningmarkt en de behoefte
van spoedzoekers. Om het functioneren van de
woningmarkt te verbeteren, zoeken we samen
met de corporaties en marktpartijen naar maatregelen die de doorstroming verbeteren.
De energietransitie vraagt de komende
periode onze gerichte inzet. Samen met partners
moeten we antwoorden vinden op de volgende
vragen: waar maken wij ruimte voor het duurzaam opwekken van energie, welke wijken en

•

•
•

•

•
•

•

•

einde van deze collegeperiode ruimtelijke
plannen hard zijn.
Het borgen dat middeldure huurwoningen
ook minimaal 20 jaar als middelduur verhuurd blijven.
Het ruimte bieden aan nieuwe woonvormen (o.a. voor ouderen en jongeren).
Het stoppen van het huidige verkoopbeleid
van de corporaties totdat we de sociale
huurvoorraad op niveau 2015 terugbrengen. Daarna kan verkoop indien een op een
kan worden teruggebouwd.
Goed wonen voor ouderen, o.a. door het
faciliteren en begeleiden van ouderen met
een verhuiswens.
Goede en tijdige huisvesting van bijzondere
doelgroepen.
We gaan aan de slag met het opstellen van
een nieuwe regionale huisvestingsverordening en nemen hierin input van inwoners
mee.
Huiseigenaren, corporaties, bedrijven en
maatschappelijke organisaties faciliteren
om de energietransitie vorm te geven.
Het schetsen van een visie op de verdeling
van woon- en werklocaties in de stad.

buurten worden wanneer aardgasloos, welke
duurzame energiebronnen kunnen we beschikbaar stellen, waar kunnen zogenoemde nul-opde-meter woningen worden gerealiseerd en hoe
verduurzamen we de bestaande woningen?

Economie
Een belangrijk aandachtspunt voor dit college
is dat er voldoende werklocaties blijven. Dat
maakt dat we kritisch zijn op het omzetten van
bestaande werklocaties naar andere functies.
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Welzijn, Zorg en Gezondheid
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De ruimte is schaars in Hilversum. We maken bij
een eventuele ontwikkeling van het circusterrein aan de Diependaalselaan ook ruimte voor
wonen. Tegelijkertijd erkennen we de druk op
(verouderde) werklocaties binnen het stedelijk
weefsel vanuit wonen. Soms kan het mengen
van wonen en werken deze locaties revitaliseren. Een goed evenwicht tussen wonen en
werken vraagt om een scherpere visie. Daarmee
geven we als bestuur helderheid over wat waar
kan worden ontwikkeld. Daarnaast houden we
aandacht voor herstructurering en intensivering
op bestaande bedrijventerreinen en werken we
verder aan Mediapark, Arenapark en Monnikenberg.

aandacht voor de participatiemogelijkheden en
het bevorderen van een inclusief Hilversum. Het
gaat hierbij bijvoorbeeld om aandacht voor de
zelfredzaamheid en zorgzaamheid van mensen
in de omgevingsvisie en het opstellen van een
actief LHBTI-beleid. Ook denken we aan het
arbeidsparticipatiebeleid (zie ook: hoofdstuk
economie en bereikbaarheid).

Welzijn

Cultureel Erfgoed
Hilversum is trots op de vele prachtige gebouwen in de stad. Hilversum kent een groot aantal
gemeentelijke en rijksmonumenten. Het Raadhuis, Zonnestraal, Gooiland en de Vituskerk
kunnen zelfs als iconen worden beschouwd. Hilversum ondersteunt eigenaren o.a. door middel
van het Hilversumse restauratiefonds en het
duurzaamheidsfonds. Ook denkt de gemeente
mee over herbestemming van monumentale
panden die hun oorspronkelijke functie hebben
verloren.

Hilversum is een stad met
oog voor het welzijn van
haar inwoners. Benodigde
ondersteuning wordt goed en
snel geleverd. Uitvoering van
zorg en welzijn gaan we dichter
bij onze inwoners – in de wijken
– en vraaggericht doen. Door
meer ondersteuning in de
buurt te organiseren, wordt het
laagdrempelig en versterken
we de zelfredzaamheid van
mensen.
Welzijn is daarmee onderdeel van ons buurtenbeleid. Inzetten op welzijn en preventie met
als uitgangspunt dat het levensplezier en de
zelfredzaamheid van mensen wordt vergroot.
Hiermee zorgen we ervoor dat inwoners zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en willen

we – waar mogelijk – voorkomen dat er duurdere specialistische ondersteuning nodig is.
Door het welzijn- en zorgaanbod in de buurt
te organiseren, stimuleren we de sociale netwerken in de buurten. Het effect gaan we beter
zichtbaar maken. We hebben daarbij oog voor
de maatschappelijke effecten van onze inzet. Er
is een sterke basisinfrastructuur welzijn aanwezig in alle wijken. We vinden het belangrijk dat
er in ons welzijnsbeleid ruimte is voor flexibele
financiering. Door met programmasubsidies te
werken, willen we ruimte creëren voor projecten en initiatieven uit de buurt. Dit vraagt een
nieuwe manier van werken van de welzijn- en
zorgorganisaties, waarbij we veel meer sturen
op samenwerking én samenhang in het aanbod.
Hierbij blijft de kwaliteit en continuïteit van de
basisvoorzieningen gegarandeerd.
Een stad waarin meedoen naar vermogen voor
iedereen vanzelfsprekend en haalbaar is, betekent naast de inzet op het gebied van welzijn,
zorg en onderwijs ook op andere domeinen

Onderdeel van het buurtgericht werken is dat
welzijn in de wijkcentra zichtbaar wordt. In elke
wijk waar er behoefte aan is, is er een wijkcentrum. Wijkcentra hebben een brede functie voor
alle inwoners van een wijk, namelijk ontspanning, ontmoeting en – indien nodig – laagdrempelige ondersteuning. De invulling en programmering is buurtgericht. De programmering wordt
bepaald door wat de buurt wil, wat de buurt zelf
kan en wat in de buurt nodig is. Ook komen er
steunpunten van het Sociaal Plein in de wijkcentra. De steunpunten zijn onderdeel van de
kanteling naar buurtgericht werken. Hierdoor
ontstaat er meer persoonlijke verbondenheid
tussen gemeenteambtenaren en de buurtbewoners. Dit resulteert in laagdrempelige plekken
waar inwoners terecht kunnen met hun ondersteuningsvragen en een proactieve houding
vanuit de gemeente. In dit kader zorgen we ook
dat maatschappelijk werk in elke wijk voldoende
aanwezig is.
Sport biedt bij uitstek kansen om inwoners vitaal
en actief te houden. Sport kan verbindingen
leggen tussen mensen en betrekt mensen bij
de samenleving. Ook draagt sport bij aan de
gezondheid van zowel ouderen als jongeren.
Sport krijgt een activerende rol in het welzijnsdomein.

Zorg
We verbeteren de dienstverlening en informatievoorziening vanuit het Sociaal Plein. De
toegankelijkheid en bekendheid van het Sociaal
Plein neemt daarmee toe voor onze inwoners.
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Wij gaan in deze periode aan
de slag met:
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Dit gebeurt zowel in persoonlijk contact als door
een gebruiksvriendelijke website met e-diensten. Hierbij gaat het ook om de bekendheid
van onze ondersteuning voor mantelzorgers. We
vinden het belangrijk dat mantelzorgers goed
weten waar ze met hun vragen terecht kunnen,
zich goed ondersteund voelen en tijdig specialistische hulp weten te vragen. Voor noodgevallen
hebben wij goede respijt- en calamiteitenzorg
ter ondersteuning van mantelzorgers. Een
goede dienstverlening met betrekking tot de
Wmo-voorzieningen betekent snelheid in het
afhandelen van de zorgvraag. We bereiken dit
door anders te werken; door meer te werken op
basis van vertrouwen vooraf en steekproefsgewijze toetsing achteraf. Ook gaan we de indicatie
niet overdoen als er een medisch rapport is.
De kwaliteit van de zorg verbeteren we door
afnemers van zorg te informeren over bestaande
dienstverleningsafspraken en ook de aanbieders
hierop te sturen. Dit betekent dat inwoners
weten waar ze wel en niet op kunnen rekenen.
Bijzondere aandacht hebben we voor de (nood)
opvang van verwarde personen. Zowel voor het
welbevinden van verwarde personen als voor
het veiligheidsgevoel in wijken is goede en toegankelijke zorg belangrijk. Daarnaast leveren we
maatwerk bij acute medische zorg voor mensen
met zeer weinig geld. Vanuit de bijzondere bijstand kan in specifieke gevallen een tandartsbehandeling of de eigen bijdrage in de GGZ worden
vergoed.
Het project Monnikenberg zorgt voor het
ontstaan van een innovatief zorgpark. De combinatie van ziekenhuiszorg, een huisartsenpost en
een nachtapotheek betekent dat er 24/7 goede
medische zorg is voor inwoners van Hilversum
en de regio.

Jeugd
Speciale aandacht hebben we voor de ontwikkeling van enerzijds kwetsbare jongeren en
anderzijds overlastgevende jeugd. Een aanpak

• Het herbouwen van het wijkcentrum De
Lelie.
• Het opzetten van Wijksteunpunten vanuit
het Sociaal Plein in Lopes Dias, St. Joseph
en De Lelie.
• Het inzetten van sport om inwoners vitaal
en actief te houden.
• Het verbeteren van de informatievoorziening van het Sociaal Plein.
• Het terugbrengen van de afhandelingstermijn van een Wmo-zorgvraag naar in principe maximaal twee weken.
• Het communiceren over en sturen op
dienstverleningsafspraken bij ingekochte
zorg (zoals Wmo-taxi).
• Het versterken van de bestaande samenwerkingsteams (jeugdwerk, buurtcoördinatoren en BOA’s).
• Het voorlichten van jongeren over de risico’s van drugs- en alcoholgebruik.
• Het stimuleren van water drinken met
meer watertappunten in de buurt van
sport- en speelplekken.
• Het activeren en vitaal houden van mensen
door de inzet van sport.

waarin wordt samengewerkt in de hele keten
– van preventie tot handhaving – is essentieel
in het jeugdwerk. Het gaat om de jongeren en
tegelijkertijd betrekken we ouders, scholen en
handhaving in een integrale aanpak. Jeugdwerk
heeft daarmee zowel een rol in de preventie,
interventie als handhaving.
Wij bevorderen een gezonde leefstijl van alle
jongeren. Dit gebeurt door aandacht voor sport,
jongeren op gezond gewicht en een gezonde
leefomgeving. De aanwezigheid van watertappunten in de openbare ruimte horen daarbij.
Daarnaast zetten we in op meer preventie en
voorlichting op het gebied van alcohol en drugsmisbruik. Hierbij werken we samen met het
onderwijs en sportverenigingen.

Bereikbaarheid en Mobiliteit
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De bereikbaarheid van Hilversum is een blijvend aandachtspunt.
Er zijn verschillende knelpunten, zoals de bereikbaarheid van het
Media Park. Bovenal is de doorstroming als geheel onvoldoende.
Dit maakt de weginfrastructuur kwetsbaar en niets doen is dus
geen optie.
De komende jaren zullen we daarnaast last
hebben van de aanleg van de HOV-verbinding.
Tegelijkertijd zorgt de ligging van Hilversum
tussen Utrecht, Amsterdam, Almere en Amersfoort voor goede verbindingen met die steden
en de rest van Nederland, zowel per weg als per
spoor.

Integrale mobiliteitsvisie
We stellen deze periode een duurzame toekomstgerichte mobiliteitsvisie op voor de middellange termijn om de bereikbaarheid van Hilversum te verbeteren. Hierin worden bestaande
knelpunten zoals de Diependaalselaan en
de Johannes Geradtsweg meegenomen. We
betrekken hierbij onze inwoners, ondernemers

en andere betrokkenen. Deze visie is gericht op
alle verkeersmodaliteiten. In deze visie is er ook
aandacht voor lightrail en stadsdistributie en de
bereikbaarheid van het centrum. Op voorhand
sluiten we geen enkele oplossingsvariant uit.
Terwijl we deze mobiliteitsvisie maken, pakken
we knelpunten aan als dat nu al efficiënt is. De
Emmastraat laten we deze coalitieperiode met
rust. We zullen de komende jaren maatregelen
nemen die de bereikbaarheid (auto, OV, fiets) en
doorstroming voor het verkeer naar het Media
Park significant verbeteren. Ook sturen we aan
op een voortvarende aanpak van het haalbaarheidsonderzoek naar Park+Bike op Crailo.

HOV
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De komende jaren wordt in Hilversum het
HOV-traject aangelegd. We zetten deze ontwikkeling door en houden ons aan de financiële
kaders en de kaders voor het traject zoals met
de provincie en de raad afgesproken. Onderdeel
van de HOV is dat de verlegde weg over Anna’s
Hoeve wordt gerealiseerd. Hierdoor ontstaat
aan de oostzijde van Anna’s Hoeve – na
verwijdering van de bestaande weg – een rust
gebied voor de natuur. Na de aanbesteding van
het Hilversumse traject nemen we dit jaar een
besluit over de aanleg van de fietstunnel Van
Linschotenlaan.

dat de Kleine Spoorbomen open blijven voor
autoverkeer van twee zijden en dat de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer verbetert
door gescheiden verkeersstromen. Het is al wel
duidelijk dat minder kruisend gemotoriseerd
verkeer betekent dat een aantal bestaande autoverkeersrichtingen wordt afgesloten.

Parkeren

OV
De efficiëntie, klantvriendelijkheid en duurzaamheid van het OV kan door innovatie verbeteren.
We creëren ruimte om op dit gebied pilots uit te
voeren. Een voorbeeld is dat we verkennen of er
een slimme, snelle en directe OV-verbinding kan
komen tussen station Hilversum en de werklocaties Media Park en Arenapark. Voor de nieuwe
bus-concessieperiode (2021-2031) zetten we in
op doelgerichte aanbestedingscriteria.

‘De efficiëntie,
klantvriendelijkheid
en duurzaamheid
van het OV kan door
innovatie verbeteren. ’
Als Hilversum gaan we in deze collegeperiode
een OV-nachtverbinding met Utrecht en Amsterdam realiseren. We zetten ons in voor een verplaatsing van het perron van station Sportpark.
En we nemen in de Regionale Samenwerkingsagenda op dat de regio zich sterk maakt voor het
realiseren van een verdiept spoor.

Fiets
De fiets is de beste manier om je binnen Hilversum te verplaatsen. We bevorderen het fietsverkeer binnen de stad en het fietsen tussen de
kernen in de regio Gooi en Vechtstreek. Hiervoor investeren we in de aanleg van snelfietspaden o.a. tussen Hilversum en Wijdemeren.
We maken op regionaal niveau een plan en we
zorgen ervoor dat de regio er voldoende budget
voor vrijmaakt.
Wij willen zo spoedig mogelijk beginnen met
de aanleg van een nieuwe grote fietsenstalling bij het station als onderdeel van het plan
Stationsplein. Deze stalling is vanaf twee zijden
bereikbaar en mensen kunnen er de eerste 24
uur gratis hun fiets stallen. Betere mogelijk
heden om de fiets te parkeren in het centrum
blijft daarnaast een aandachtspunt.

Stationsomgeving en kleine spoorbomen
We zetten in op de verdere ontwikkeling van
het stationsgebied en betrekken de Kleine
Spoorbomen daarbij. Op basis van feiten en
inhoudelijk advies kiezen we dit najaar voor de
beste verkeersvariant. Uitganspunt daarbij is

De parkeertarieven gaan de komende jaren niet
omhoog. Op koopzondagen is er betaald parkeren in het centrum. In het najaar evalueren we
met de bewoners hoe we in de schil omgaan
met al dan niet betaald parkeren op zondag. Dit
vloeit ook voort uit het uitgangspunt dat een
buurt zelf bepaalt of we betaald parkeren wel
of niet invoeren. Om het draagvlak voor betaald
parkeren te vergroten, verlagen we het tarief
van de eerste bewonersvergunning.

Verkeersveiligheid & verkeersoverlast
We hebben aandacht voor de verkeersveiligheid
en verkeersoverlast in buurten. Zo steunen we
de bewoners van de Westindië-buurt in hun
strijd voor geluidsschermen. Tegelijkertijd kijken
we op welke plekken we woongebieden autoluw
kunnen maken door het inrichten van zogenoemde auto-te-gast-straten. Ook omwille van
de lokale luchtkwaliteit bevorderen we elektrisch vervoer. Daarnaast pakken we de top 20
van verkeersonveilige plekken aan.
We blijven inzetten op de gedragscampagne
‘veilig naar school’ en breiden die uit met een
campagne ‘veilig op de fiets naar de sportclub’.
We zorgen ervoor dat slim mobiliteitsgedrag bij
bedrijven op de agenda blijft. En we kiezen voor
meer handhaving op het gebied van snelheidsovertredingen. We maken van snelheidshandhaving dan ook een prioriteit van de politie,
bijvoorbeeld bij de Beatrixtunnel en op de Vaartweg.

Wij gaan in deze periode aan
de slag met:
• Het opstellen van een integrale duurzame
toekomstgerichte verkeersvisie voor de
(middel)lange termijn.
• Het op korte termijn nemen van maatregelen die de bereikbaarheid van het Media
Park verbeteren.
• Het aanpakken van de verkeerscirculatie bij
het station en de Kleine Spoorbomen.
• Het spoedig realiseren van een grote
fietsenstalling als onderdeel van het plan
Stationsplein.
• Het realiseren van snelfietspaden binnen
de regio Gooi en Vechtstreek.
• Het verbeteren van het fietsparkeren in het
centrum.
• Het aanleggen van de HOV-verbinding
inclusief de verlegde weg over Anna’s
Hoeve.
• Het verbeteren van de verkeersveiligheid
met fysieke maatregelen, gedragscampagnes en handhaving.
• Innovatie en pilots in het OV en OV-nachtverbinding met Utrecht en Amsterdam.
• Het verkennen van de mogelijkheden een
perron van station Sportpark te verplaatsen.
• Het benoemen van snelheidshandhaving
als een prioriteit van de politie. en het
mede opstellen van een regionale landschapsvisie.
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Economie en Werkgelegenheid
worden hiervoor masterplannen ontwikkeld. We
zijn ons ervan bewust dat uit deze planvorming
ook financiële consequenties komen.

Vestigingsklimaat
We zetten in op een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het vestigingsklimaat wordt bepaald
door een brede mix van voorzieningenniveau,
bereikbaarheid, onderwijs, wonen, ruimte voor
innovatie en talentontwikkeling en passende
gemeentelijke regelgeving en ondernemersdienstverlening. Hilversum versterkt haar economische positie verder door actief aangesloten te
zijn bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en
de Economic Board Utrecht (EBU). We benaderen bij Hilversum passende bedrijven met een
acquisitiestrategie in samenwerking met relevante partijen. Met een ondernemerssteunpunt
willen we een fysieke plek creëren waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en informatie
krijgen.
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Hilversum wil een stad voor wonen en werken blijven. In de
afgelopen jaren hebben we een daling van de werkgelegenheid
gezien. Deze daling keren we door de kansen voor werkgelegen
heidsgroei te benutten. Deze ambitie vraagt van ons ruimte voor
werken te maken.

Het gaat dan om een goed vestigingsklimaat en
voldoende werklocaties. We hebben hierbij oog
voor een brede diversiteit van bedrijvigheid:
van zzp’er tot multinational en van praktijk- tot
hooggeschoold werk. Investeren in de Hilversumse economie focust zich op de sectoren
media (digital content industrie) en gezondheid
& sport. Deze sectoren zijn al sterk vertegenwoordigd en passen bij de identiteit van Hilversum. Binnen deze sectoren stimuleert de
gemeente clustervorming, netwerken, innovatie
& talentontwikkeling. We werken samen met
anderen in het begeleiden en aantrekken van
nieuwe bedrijven met het acquisitiebeleid ‘de
rode loper.’ Daarnaast wordt duurzaamheid &

groen in toenemende mate belangrijk voor onze
economische identiteit. De verduurzamingsopgave biedt enerzijds economische kansen en
anderzijds gaat het om bedrijven die nadenken
over duurzaamheid en circulaire economie in
hun bedrijfsvoering.

Werklocaties
Aantrekkelijke werklocaties zijn plekken waar
ruimte is voor zakelijk ontmoeten. Dit vraagt
naast een duidelijke identiteit om een zekere
levendigheid. Op bestaande werklocaties
kunnen we dat versterken door in te zetten op
een mix van werken, ontmoeten en onderwijs.
Zowel voor het Arenapark als het Media Park

Een aantrekkelijk centrum is een cruciaal
onderdeel van een goed vestigingsklimaat. Dit
geldt zowel voor het winkelaanbod als voor de
culturele voorzieningen. We blijven de winkelleegstand monitoren en voeren een actief acquisitiebeleid gericht op een divers winkelaanbod.
We geven winkeliers de ruimte zelf te bepalen of
ze op zondag open willen zijn. De toegevoegde
waarde van het Stadsfonds kan verder worden
versterkt. Bijvoorbeeld door de bekendheid van
het fonds bij ondernemers buiten het centrum
te vergroten.

Wij gaan in deze periode aan
de slag met:
• Het maken van een masterplan Arenapark
en Media Park.
• Het ontwikkelen van een ondernemerssteunpunt.
• Het verder ontwikkelen en uitrollen van het
Smart Cities-concept.
• Het blijven inzetten op een aantrekkelijk en
levendig centrum.
• Het stimuleren van start-ups en groeibedrijven in de creatieve sector.
• Het verlagen van de administratieve lastendruk voor ondernemers en goede dienstverlening.
• Het versterken van de positionering van
Hilversum in de MRA en EBU.
• Het Stadsfonds meer bij de stad als geheel
betrekken en inzetten op synergie met het
gemeentelijk beleid.
• Het stimuleren van clustervorming, innovatie, talentontwikkeling bij en acquisitie van
bedrijven in de sectoren media en gezondheid.

‘Een aantrekkelijk
centrum is een
cruciaal onderdeel
van een goed
vestigingsklimaat.’
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Werk, Inkomen en Onderwijs
In de gemeentelijke begroting nemen we
voldoende geld op voor de onderwijshuis
vestingsopgave. We houden hierbij rekening met
verhoogde VNG-normen. Tegelijkertijd beseffen
we dat de wensen vanuit het onderwijs groter
zijn dan de beschikbare middelen. Vanuit de
gemeente betrekken we ook wederkerigheid
bij het maken van prioriteiten. Het kan hierbij
bijvoorbeeld gaan om de mate van inzet in het
onderwijs van vakdocenten bij het bewegingsonderwijs en cultuureducatie. Of om de inzet
van een school op het gebied van de gezonde
schoolkantine, duurzaamheid of het openstellen
van de school of het schoolplein voor de buurt.
Tot slot zetten we ons als gemeente in voor het
uitbreiden van het internationaal onderwijs.
Wij zien een uitbreiding van het internationaal
onderwijs als belangrijke vestigingsvoorwaarde
voor bedrijven.
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Participatie vergunninghouders
Als gemeente zorgen we ervoor dat al onze inwoners naar
vermogen meedoen. Dat betekent in de eerste plaats inzetten
op betaald werk. Met de huidige economische groei zijn er meer
kansen op betaald werk. Aan het werk gaan moet lonen.

Concreet willen we dat de jaarlijkse uitstroom
uit de bijstand naar betaald werk met minstens
25% stijgt. We kijken altijd naar de individuele
mogelijkheden van mensen. Dit betekent maatwerk. We realiseren ons dat betaald werk niet
voor iedereen tot de mogelijkheden behoort.
In het geval dat mensen aantoonbaar weinig
kans op betaald werk hebben, experimenteren
we met een gedifferentieerde aanpak. Dit ook
vanuit het besef dat inzetten op activering bij
alle mensen maatschappelijk loont. Streng
blijven we op bijstandsfraude en dit brengen
we inzichtelijk in de monitor sociaal domein.
Goed onderwijs op alle niveaus is essentieel
voor de kansen van jongeren. Goed onderwijs

maakt Hilversum ook aantrekkelijk voor mensen
om zich te vestigen als inwoner of ondernemer.
We bestrijden de jeugdwerkloosheid. Er zijn
nu volop kansen om jongeren aan het werk te
helpen. Dit gebeurt door het begeleiden van
jongeren en door de aansluiting van onderwijs
en arbeidsmarkt te verbeteren. We streven in
Hilversum naar een goede integratie van alle
inwoners. Hierbij is het van belang dat afkomst
niet je toekomst bepaalt en dat iedereen gelijke
kansen heeft en krijgt.

Onderwijs
Hilversum heeft goed onderwijs, zowel primair,
secundair als vervolgonderwijs. We hebben aan-

dacht voor het verbeteren van de overgang van
onderwijs naar werk. Hiervan profiteren zowel
jongeren, bedrijven als scholen. Wij faciliteren
en stimuleren experimenten en initiatieven op
dit gebied, zoals de beroepshavo, de samenwerking tussen het ROC en Tergooi en het wijkleerbedrijf. Ook bevorderen we dat Hilversum wordt
gebruikt als proeftuin voor mediawijsheid door

Beeld en Geluid.
Een zorgpunt is de tweedeling en taalachterstand die soms al op jonge leeftijd ontstaat. We
zetten daarom extra in op een taalachterstandsprogramma in het primair onderwijs waarbij
ook ouders worden betrokken. Deze beleidsimpuls op taalachterstand bij jonge kinderen en
volwassenen is aanvullend op het bestaande
regionale programma laaggeletterdheid ‘match
op meedoen’ voor jongvolwassenen. Daarnaast
zetten we in op het verbinden van de kinderopvang en de vroegschoolse educatie (peuterspeelzalen).

Het huisvesten en het welkom heten van vergunninghouders in Hilversum is op orde. Hilversum
voldoet aan de taakstelling voor huisvesting van
vergunninghouders. Van belang daarbij is zorg
te hebben voor een evenredige verspreiding van
vergunninghouders over de wijken in Hilversum.
Het spreken van de taal is een randvoorwaarde
voor participatie. Veel maatschappelijke initiatieven helpen deze nieuwe inwoners met hun
inburgering. In aanvulling daarop is er extra
aandacht nodig; de arbeidsparticipatie van deze
groep veelal jonge mensen baart ons zorgen.
Een eerste aandachtspunt is de kwaliteit van het
taalonderwijs aan vergunninghouders; Nieuwe
Hilversummers moeten dit volgens de wet zelf
regelen. Wij onderschrijven het uitgangspunt
dat het leren van de Nederlandse taal een
eigen verantwoordelijkheid is. Maar wij vinden
ook dat het Sociaal Plein de inwoners daarbij
moet ondersteunen, zodat zij goed overwogen
een keuze voor een taalaanbieder kunnen
maken. Wij zetten in op het bevorderen van de
arbeidsparticipatie van alle vergunninghouders;
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Levendigheid
mannen en vrouwen. Voor alle vergunninghouders zetten we in op het aanbieden van
taal-werkprojecten.

Beschut werk
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Voor inwoners die een indicatie ‘beschut werk’
hebben, regelen we passende arbeidsplaatsen in
samenwerking met Tomingroep. De Gemeente
Hilversum geeft zelf het goede voorbeeld door
– structureel – tien medewerkers met deze
indicatie in dienst te hebben.

Minimabeleid + Schuldhulpverlening
We willen een Hilversumpas invoeren, die
wordt gebruikt om ons minimabeleid beter in te
richten. Uitgangspunt bij het minimabeleid is dat
wordt gekeken naar wat mensen nodig hebben
om te participeren, zodat de kwaliteit van leven
toeneemt en het beroep op de sociale voor
zieningen afneemt. Dit uitgangspunt sluit aan bij
een minimabeleid dat als vangnet functioneert
en zorgt dat werk moet lonen.

‘Schuldhulpverlening
en preventie heeft
onze bijzondere
aandacht’

Schuldhulpverlening en preventie heeft onze bijzondere aandacht. De gemeente gaat meer regie
voeren op het gebied van bewindvoering. Dit
kan door middel van gecontracteerde partijen
of door het zelf in dienst nemen van bewindvoerders. Dit leidt tot minder kosten en betere
kwaliteit. In het kader van de preventie gaan we
werken met ‘de vroeg er op af’-systematiek, met
name bij jongeren, zzp’ers en nieuwkomers.

Wij gaan in deze periode aan
de slag met:
• De uitstroom vanuit de bijstaand naar
betaald werk met 25% laten toenemen.
• Het selecteren van re-integratiebureaus
op basis van aantoonbare effectiviteit en
resultaten.
• Het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.
• Het vergroten van het aantal plaatsen voor
internationaal onderwijs.
• Het verkleinen van achterstanden door
in te zetten op extra taalonderwijs en het
samenbrengen van kinderopvang en vroegschoolse educatie.
• Het stimuleren van projecten die de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt
verbeteren.
• Het aanbieden van gecombineerde
taal+werkprojecten aan alle statushouders.
• Het invoeren van de Hilversumpas.
• Het verbeteren van en verlagen van de
kosten van bewindvoering.
• Het invoeren van de ‘vroeg er op af’-systematiek.
• Het invoeren van een snackvrije zone bij
scholen met het predicaat ‘gezonde school’.
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Een levendig, divers en bruisend Hilversum maakt de stad
aantrekkelijk. We zijn blij dat we op dit gebied goede
ontwikkelingen zien. Het aantal evenementen neemt toe,
de functie van centrum als plek voor beleving verbetert en de
bezoekersaantallen stijgen.

De hoge kwaliteit van de culturele en sportieve voorzieningen zorgt voor een prettig
woon- en leefklimaat. Zij vormen samen met
de evenementen een belangrijke factor voor
het vestigingsklimaat. Evenementen vergroten
de bekendheid van Hilversum en zorgen voor
ontmoeting. De gemeente ondersteunt en
stimuleert culturele en sportieve voorzieningen
en evenementen. Hierbij hebben we oog voor
de kwaliteit van het ondernemerschap en de
maatschappelijke baten. Ook stimuleren we de
onderlinge samenwerking en verbinding van
zowel culturele instellingen en verenigingen als
van de sportverenigingen. Op regionaal niveau
zetten we ons in om het toerisme in Hilversum

en ’t Gooi aan te jagen. Samenwerking op het
niveau van de Metropoolregio Amsterdam ligt
hierbij voor de hand.

Cultuur
Cultuur is essentieel voor het voorzieningen
niveau, de aantrekkingskracht en het vestigingsklimaat van Hilversum. Het college wil daarom
de culturele positie van Hilversum versterken.
We verbeteren de verbindingen met en tussen
alle (ook rijksgesubsidieerde) culturele instellingen en het bredere cultuurveld in Hilversum.
We geven meer ruimte aan culturele (amateur)
verenigingen en maken cultuur meer zichtbaar
in de stad, onder andere door culturele evene-
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menten van kwaliteit. Daartoe stimuleren we
de samenwerking op het gebied van programmering door instellingen en verenigingen. Er
komt meer continuïteit in de programmering
en we maken deze beter zichtbaar (‘uitladder’).
Gemeente en culturele sector maken concrete
afspraken over wederkerigheid en het beoogde
effect van deze inzet van de gemeente op zichtbaarheid en beleving van cultuur in de stad. Het
college juicht de samenwerking tussen culturele
instellingen en ondernemers om de Kerkbrink
om te vormen tot een cultuurplein toe en wil
graag aan dat idee bijdragen. Er liggen kansen
Hilversum een voorbeeldgemeente voor cultuureducatie en mediawijsheid te laten zijn, dat
mag niet onbenut blijven. Tot slot wil het college
dat versterkt wordt ingezet op culturele samenwerking, programmering en communicatie daarover in de regio. Hilversum neemt daarin met
behulp van de regionale samenwerkingsagenda
graag het voortouw.

Wij gaan in deze periode aan
de slag met:

‘We bevorderen
ook kleinschalige
buurt
evenementen’

Evenementen
We zetten ons in voor een evenementenbeleid
dat het cultuurbeleid versterkt en verschillende
instellingen en verenigingen met elkaar verbindt
en iedereen wat biedt. We bevorderen continuïteit in de evenementenprogrammering. Dit
bevordert de herkenbaarheid en biedt evenementen de kans hun bestaansrecht te bewijzen.
Hilversum kent met het vernieuwde marktplein
een goed evenemententerrein. Evenementen
kunnen op meerdere plekken in het centrum
en juist ook in de buurten worden georganiseerd. We bevorderen ook kleinschalige buurt
evenementen.

Toerisme
De bekendheid van de toeristische activiteiten
en bezienswaardigheden brengen we op regionaal niveau beter onder de aandacht. Dit doen
we onder andere door ons aan te sluiten bij het
toeristische spreidingsinitiatief van Amsterdam.
Hiermee bereiken we dat meer internationale
toeristen Hilversum bezoeken.

Sport
Sport is belangrijk en daarom investeren we in
de breedtesport en ondersteunen we verenigingen bij hun sportieve ambities. We stimuleren
sportparticipatie bij alle leeftijden en hebben
speciale aandacht voor sporters met een
lichamelijke of verstandelijke beperking. Het
sportbeleid draagt zowel bij aan de gezondheid
en het welzijn van onze inwoners als aan een
aantrekkelijk vestigingsklimaat. Sport kan een
van de identiteitsdragers van Hilversum worden.

We ondersteunen daarom (top)sportevenementen en zorgen dat deze bijdragen aan de Hilversum-marketing. Ook betrekken we bedrijven op
Arenapark en Media Park bij sportverenigingen
en -evenementen.
Sporten gebeurt zowel op individuele basis als
binnen verenigingen. Sportverenigingen bieden
we toegang tot financiering via het sportinvesteringsfonds en duurzaamheidsfonds. Ook houden
we de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties stabiel (inflatiecorrectie) en bekijken
we samen met de sportclubs de mogelijke inzet
van een sportparkmanager. We maken met
de verenigingen afspraken over het regulier
onderhoud en beheer. Verenigingen willen en
kunnen een deel van deze taken overnemen.
De sportparticipatie van ouderen en jongeren
bevorderen we extra. De buurtsportcoaches
hebben hierin een belangrijke rol. Ook sport-

• Het vergroten van de bekendheid van de
rijke culturele programmering.
• Het ondersteunen van culturele instel
lingen bij het uitvoeren van een mogelijk
plan voor het versterken van de Kerkbrink.
• Het bevorderen van aantrekkelijke evenementen op meerdere plekken in de stad
voor alle doelgroepen.
• Het bevorderen van toerisme door ons
aan te sluiten bij het spreidingsbeleid van
Amsterdam.
• Het versterken van sportevenementen en
aansluiten op de citymarketing.
• Het ondersteunen van sportverenigingen
met toegang tot leningen, onderzoek naar
de inzet van een sportparkmanager en
het maken van afspraken over beheer en
onderhoud.
• Het bevorderen van sportparticipatie bij
ouderen en jongeren o.a. door de inzet van
buurtsportcoaches.
• Het behoud en zo nodig verbeteren van
een beweegvriendelijke omgeving (o.a.
het aantal openbare speel- en sport
faciliteiten).

verenigingen denken na of zij seniorensport
in hun aanbod kunnen opnemen. Een mooi
voorbeeld van seniorensport is wandelvoetbal.
De buurtsportcoaches richten zich eveneens op
jongeren. Daarnaast zorgen we dat ook kinderen
in huishoudens met een kleine beurs kunnen
sporten. Tot slot zorgen we dat er voor de jeugd
voldoende sport- en speelfaciliteiten in de buurt
zijn.
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Veiligheid: Preventie, Signalering en Handhaving
Bekendheid van de wijkagent bij bewoners en
instanties is belangrijk. Een vaste wijkagent
verbetert de samenwerking tussen welzijns
organisaties en politie. Daarom is het belangrijk
dat Hilversum voldoende wijkagenten heeft.
Daarnaast gaan we als gemeente de hand
havingscapaciteit uitbreiden. Er komen extra
BOA’s met indien mogelijk meer bevoegdheden.
Dit helpt ons sneller te reageren op meldingen
en signalen van de buurt. Door terug te koppelen wat we met meldingen doen, bevorderen we
het melden en signaleren door alerte en betrokken burgers, bijvoorbeeld via social media.
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Criminaliteit en Ondermijning

Veiligheid is een belangrijk thema voor de inwoners van Hilversum.
Uitgangspunt is een schoon, heel en veilig Hilversum. Een veilig
Hilversum is ook een voorwaarde voor een levendig Hilversum
met betrokken inwoners. Een veilig Hilversum vraagt een integrale
aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties.

Dit betekent een heldere aansturing vanuit de
gemeente met voldoende capaciteit en goede
samenwerking met de veiligheidspartners.
Hierbij hebben we ook oog voor de kosten
beheersing van de Veiligheidsregio. Bij veiligheid
gaat het om de hele keten. Het gaat steeds over
preventie, signaleren, interveniëren en hand
haven.

Buurtgericht
Het veilig voelen in de buurt draagt eraan bij
bewoners trots op en betrokken bij hun buurt
zijn. Het gaat om het aanpakken van zowel
grote criminaliteit (drugs, ondermijning) als
overlastsituaties. Op basis van gesprekken met

de buurt maken we keuzes waarop we hand
havingscapaciteit inzetten. In de ene buurt kan
de prioriteit liggen op parkeeroverlast terwijl het
in een andere buurt kan gaan over bijvoorbeeld
verkeersveiligheid, jongerenoverlast, woning
inbraken of drugsgerelateerde criminaliteit. Ook
kunnen toezichthouders worden ingezet om op
te treden tegen illegale woningsplitsingen en
verbouwingen. Naast handhaving zetten we op
alle domeinen in op preventie en vroegsignalering. We geven bijvoorbeeld voorlichting over
inbraakpreventie. Ook zorgen we voor goede
(regionale) opvang voor verwarde personen.
Dit is goed voor verwarde personen zelf en het
verbetert het veiligheidsgevoel.

De georganiseerde criminaliteit en het zichtbaar
drugs dealen op straat veroorzaken onveiligheidsgevoelens. We maken ons zorgen over de
effecten van ondermijning en werken aan een
aanpak. Onderdeel van deze aanpak is in ieder
geval extra ambtelijke inzet en het vergroten
van de bewustwording. Ook onderzoeken we
de effectiviteit van het meer en vaker inzetten
van bestuurlijke boetes en gebiedsverboden. De
bestrijding van drugscriminaliteit is een prioriteit van de politie. Milieucriminaliteit heeft grote
impact op de kwaliteit en beleefbaarheid van de
natuur en krijgt daarom eveneens aandacht van
de opsporingsdiensten.

Jeugdaanpak
We hebben aandacht voor jongeren die uit de
boot dreigen te vallen en bieden jongeren perspectief. Hieronder valt drugs- en alcoholvoorlichting voor alle jongeren. Verder is aandacht
voor de hele keten cruciaal bij de jeugdaanpak.
We voorkomen een incident gedreven aanpak
door ook in te zetten op preventie en vroege
signalering. Op die manier zorgen we voor integrale oplossingen. Samenwerking van welzijnsorganisaties, jeugdwerk en politie op buurt
niveau is hiervoor belangrijk. Tegelijkertijd gaan
we door met een persoonsgebonden aanpak van
bekende overlastgevers en treden we snel en

adequaat op tegen overlast. In Hilversum richten
we ons op de zogenoemde top 60. Dit doen we
om de overlast te verminderen en de jongeren
zelf bij de samenleving betrokken te houden.

Veilig uitgaan
Afgelopen jaren is Hilversum veiliger geworden
en ook de komende jaren blijven we daar op
innovatieve manieren aan werken. Dit vraagt
aandacht voor de kwaliteit van de openbare
ruimte. In het centrum gaat het ook om samenwerken met en toezicht houden op de horeca.
Cameratoezicht helpt de handhaving. Cameratoezicht wordt periodiek geëvalueerd en steeds
afgewogen tegen de inzet van andere maat
regelen. Er is voldoende cameratoezicht in het
uitgaansgebied en er zijn dan ook geen plannen
voor het uitbreiden van het aantal camera’s in
het centrum.
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Wijken en Buurten
Veiligheidsregio

Wij gaan in deze periode aan
de slag met:

Een goed functionerende Veiligheidsregio is
het uitgangspunt, waarbij de brandweerzorg in
Hilversum minstens op het bestaande niveau
blijft. Tegelijkertijd zien we de kosten fors toenemen, daarom gaan we de financiële situatie
van de Veiligheidsregio – en de brandweer in het
bijzonder –onderzoeken.
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• Het doorontwikkelen van buurtgericht
werken en wijkcentra.
• Het versterken van de rol van de buurtcoördinator.
• Eén extra buurtcoördinator.
• Het inrichten van een wijkteam.
• Budgetten in de begroting uitsplitsen naar
de verschillende buurten zodat een ‘right
to challenge’ mogelijk wordt.
• Het ondersteunen en waar mogelijk faciliteren van bewonersinitiatieven met een
breed draagvlak.
• Het op regelmatige basis organiseren van
buurtgesprekken.
• Een coördinerend wethouder wijken en
buurtenbeleid.
• Een wijkwethouder per wijk.

Ook op het gebied van veiligheidsrisico’s begint
het met preventie. Bij de huiskamergesprekken
die worden gevoerd door het Sociaal Plein is er
aandacht voor brandveiligheid. Tot slot vinden
we het belangrijk dat de Veiligheidsregio een
rampenoefening op het gebied van vervoer van
gevaarlijke stoffen houdt.

Wij gaan in deze periode aan
de slag met:
• Wij gaan in deze periode aan de slag met:
• Het versterken van de keten van preventie,
toezicht en handhaving. Onderdeel hiervan
zijn extra BOA’s.
• Extra toezicht houden op woningsplitsing.
• Het bepalen van de veiligheidsprioriteiten
op buurtniveau in overleg met de buurt.
• Het vergroten van bekendheid van de
wijkagent.
• Het aanpakken van ondermijning.
• Het voorlichting geven over brand- en
inbraakpreventie.
• Het onderzoeken hoe we effectief bestuurlijke boetes kunnen inzetten.
• Het voortzetten van een persoonsgebonden aanpak van overlastgevers met extra
aandacht voor de zogenoemde top 60.
• Een onderzoek naar de kosten efficiëntie
van de Veiligheidsregio.

Het ingezette buurtenbeleid
zetten we actief voort. Samen
met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties
werken we aan sterke buurten.
We versterken en benutten de
betrokkenheid van inwoners bij
hun buurt en gaan meer inwoneren buurtgericht werken.
Wat een buurt wil, wat een buurt kan en wat
een buurt nodig heeft, is daarbij ons uitgangspunt. In onze opgaven, zoals zorg, welzijn, veiligheid, verkeer en beheer, gaan we meer wijk- en
buurtgericht aan de slag. Dit goed doen, vraagt
van de gemeente op verschillende gebieden een
andere manier van werken en nieuwe werkprocessen. Dit is ook van belang voor de invoering
van de Omgevingswet. Samen met inwoners
en ondernemers werken we verder aan sterke
buurten en wijken.

Buurtinitiatieven
Buurten en wijken hebben verschillende
behoeftes en verschillen van elkaar in de mate
van betrokkenheid en organisatiekracht. Uitgangspunt is dat we handelen op basis van wat
een buurt kan, wat een buurt wil en wat een
buurt nodig heeft. In sommige buurten is een
extra zetje nodig om inwonersinitiatieven uit te
lokken. Inwoners en ondernemers krijgen veel
meer ruimte om uitvoering te geven aan eigen
initiatieven. Deze worden onder andere via de
buurtagenda’s in beeld gebracht. Door geld flexibeler in te zetten, zorgt de gemeente ervoor dat
er ook ruimte is onderhoud en beheer anders
te organiseren. Bewoners kunnen bijvoorbeeld
een deel van het groenonderhoud zelf gaan
uitvoeren. Ook kunnen er initiatieven vanuit
ondernemers komen. Dit kunnen winkeliers zijn
met een plan voor het wijkwinkelcentra of het
organiseren van buurtevenementen. Ook een
groep zzp’ers of maatschappelijke ondernemers
kan een plan voor de buurt hebben.

Buurtgericht werken
Een goed buurtenbeleid betekent dat we
ruimte en ondersteuning bieden aan bewoners
initiatieven. Tegelijkertijd betekent dit dat we
opgaven waar mogelijk meer met de wijk en/
of buurt oppakken en uitvoeren. De opgestelde
buurtagenda’s vormen een goede basis, die we
verder doorontwikkelen met de buurten.
Het meer buurtgericht werken en openstaan
voor inwonersinitiatieven vraagt verandering in
alle geledingen van de gemeentelijke organisatie. Dit loopt van bestuur, beleid naar uitvoering en gemeenteraad. De benodigde cultuur
verandering sluit aan bij de opgave van de
Omgevingswet.
We maken een deel van de bestaande budgetten
in de begroting per buurt zichtbaar. Op basis
daarvan bieden we inwoners meer zeggenschap
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Randvoorwaard en: financiën, netwerken,
participatie en gemeentelijke herindeling
over de besteding en ontstaat de mogelijkheid
voor het invoeren van een ‘right to challenge’.
Uitgangspunt hierbij is dat initiatiefnemers zelf
zorgen voor een breed draagvlak in de buurt. De
gemeente kan initiatiefnemers daarover informeren en bijvoorbeeld met digitale middelen
ondersteunen.

Belangrijke financiële opgaven
die voor ons liggen zijn:
• Het doorontwikkelen van het sociaal
domein als gevolg van de decentralisaties.
• Het project Stationsgebied voor een betere
entree naar de stad en bereikbaarheid van
het centrum.
• Extra geld voor meer mensen in en betere
dienstverlening door de ambtelijke organisatie om de ambities te kunnen realiseren.
• Het versnellen van de energietransitie en
de afbouw van aardgas in Hilversum.
• Het vestigingsklimaat verbeteren door te
investeren in cultuur, sport en evenementen.
• Extra middelen om het buurtgericht
werken vorm te geven en de veiligheid in
wijken te verbeteren (preventie en handhaving).
• De invoering van de Omgevingswet.
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Naast een coördinerend wethouder buurten en
wijkenbeleid, is er ook een wijkwethouder per
wijk. We versterken de rol van de buurtcoördinator en voegen een extra buurtcoördinator
toe aan de relatief grote buurt Oost. De buurtcoördinator wordt de coördinator van een op
te richten buurtteam. In het buurtteam zitten
in ieder geval vertegenwoordigers van welzijn,
groenvoorziening en veiligheid. Jaarlijks neemt
de buurtcoördinator samen met inwoners deel
aan een buurtschouw. De wijkwethouder versterkt de positie van de buurtcoördinator en is
uiteraard ook luisterend oor voor de buurt. Tot
slot zetten we er op in dat elke wijk zijn eigen
betrokken, zichtbare wijkagent krijgt.

In dit hoofdstuk hebben
we onze inhoudelijke
ambities voor de komende
vier jaar gepresenteerd.
Uitvoering geven aan die
ambities doen we binnen
de financiële bandbreedte
en in samenwerking met
inwoners, andere partijen en
medeoverheden.

Uiteraard hebben we ook oog voor de kwaliteit
van de eigen organisatie en dienstverlening.
Een solide financieel beleid is daarbij vanzelf
sprekend voor dit college.
Als bestuur geven we het goede voorbeeld.
Transparant, open en integer bouwen we aan
vertrouwen. Vertrouwen in en betrouwbaarheid
van de lokale overheid is van groot belang in de
samenwerking met inwoners, instellingen en
bedrijven binnen Hilversum. Dit geldt evenzeer
voor de samenwerking met andere overheden.
Op die manier versterken we de positie en identiteit van Hilversum.

Uitgangspunten voor de financiën
Door de positieve economische ontwikkeling
verwachten wij de komende jaren extra ruimte
voor nieuwe uitgaven en investeringen die Hilversum en haar inwoners ten goede komen.

Gezonde gemeentefinanciën zijn een uitgangspunt voor deze coalitie. De afgelopen raadsperiode is een degelijk en transparant financieel
beleid gevoerd en vastgelegd in het nieuwe
financieel beleid. Dat willen wij voortzetten en
daarom hanteren wij de komende vier jaar de
volgende uitgangspunten:
• Gemeentelijke belastingen kunnen vanuit
het beginsel ‘de gebruiker betaalt’ geleidelijk kostendekkend worden gemaakt. Hierbij
streven we ernaar het totaal aan woonlasten
met maximaal het inflatiepercentage te laten
stijgen (binnen deze woonlasten zijn er nog
keuzes te maken).
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Buurten; 855

Werk inkomen en
Onderwijs; 950

Bereikbaarheid en
Mobiliteit; 1.000

Welzijn, Zorg en
Gezondheid; 1.650

Duurzaamheid en Groen;
1.600

Veiligheid; 400
Economie en
Werkgelegenheid; 1.800
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Omgevingswet; 2.550

Levendigheid, cultuur,
evenementen en sport;
1.250
RO, Wonen en Cultureel
Erfgoed; 475

• We houden alle reserves kritisch tegen het
licht en bezien welke concrete investeringen
en lasten kunnen worden gedekt uit reserves
en voorzieningen.
• We nemen een meerjarig positief beeld als
uitgangspunt.
• Overschrijdingen worden in eerste aanleg
binnen de eigen portefeuille opgelost.
• Mocht er in de toekomst bezuinigd moeten
worden, dan rust er op geen enkel programma
een absoluut taboe.
Deze coalitie wil een afwegingskader ontwikkelen in samenwerking met de raad (rekeningencommissie) op het gebied van de financiële
kengetallen (zogenaamde normeringen).
Het nieuwe college heeft intensief naar de financiering van haar plannen gekeken. De gemeente
Hilversum staat er financieel goed voor. We verwachten dat we de komende periode ruim € 4
miljoen structurele (jaarlijkse) ruimte in onze
begroting hebben voor onze plannen. Daarnaast

Organisatie; 2.400

verwachten we ook nog € 11,5 miljoen incidenteel (eenmalig) aan ruimte te hebben om in Hilversum te investeren. Deze ruimte willen we op
een verantwoorde manier benutten.
Voor het stationsgebied gaan we sparen. We
willen aan het einde van de periode € 4,1 miljoen
op de spaarrekening hebben staan. Dit realiseren we onder andere ook door de verkoop van
vastgoed dat niet aan onze ambities bijdraagt.
Voor de Omgevingswet reserveren we in onze
begroting € 2,5 miljoen voor de periode tot en
met 2022.
We hebben gekeken wat we structureel dan
wel incidenteel verwachten nodig te hebben
voor onze nieuwe ambities. In aanloop naar de
begroting 2019 en de meerjarenraming werken
we onze plannen en het bijbehorende financieel
perspectief nader uit. De genoemde bedragen
worden in de loop van de komende vijf jaar
opgebouwd en zijn dus niet allemaal vanaf het
eerste jaar beschikbaar.

Netwerken
Regio Gooi en Vecht
Wij zetten in op een goede regionale samenwerking in de regio en nemen daarbij een verantwoordelijke en dienstbare rol in. We spreken
elkaar aan op de uitvoering van de Regionale
Samenwerkingsagenda en andere regionale
zaken. Onderdeel van de samenwerking is dat
we gezamenlijk de belangen van de Gooi en
Vechtstreek behartigen waar het gaat om landschap, duurzaamheid, bereikbaarheid, werkgelegenheid, wonen en zorg voor onze inwoners.
Wij hebben deze periode extra aandacht voor
het informeren en betrekken van de raad bij
projecten en activiteiten die we op regioniveau
voorbereiden, vaststellen en uitvoeren.

verbetering van de gemeente. De relatie met
de netwerken is gebaseerd op een duidelijke
‘brengen en halen’- structuur. We investeren
mee en kunnen gebruik maken van de investeringen die deze netwerken in de samenleving
doen. Daarbij bieden deze netwerken de mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken richting
provincie, Rijk en Europa voor de versterking van
onze regio.

Participatie
Als college gaan we vol energie aan de slag. Wij
betrekken onze partners en inwoners zo veel en
zo vroeg mogelijk bij onze plannen en projecten.

Netwerken MRA, G40, VNG, EBU
Als gemeente en regio is een goede aansluiting
op de Metropool Regio Amsterdam (MRA),
Almere en de regio Utrecht via deelname aan
de Economic Board Utrecht (EBU) van belang.
Wij blijven dan ook actief lid van de EBU en in
regioverband van de MRA. De toetreding tot het
netwerk G40 van middelgrote gemeenten biedt
mogelijkheden om met middelgrote gemeen-

‘De toetreding tot het
netwerk G40 biedt
mogelijkheden om
informatie en kennis uit
te wisselen’
ten informatie en kennis uit te wisselen over
de opgaven waar middelgrote gemeenten voor
staan, zoals economische ontwikkeling, energietransitie en de doorontwikkeling van het sociaal
domein. Uiteraard zetten we ook actief in op het
VNG-netwerk. Actieve inbreng in deze belangrijke netwerken draagt bij aan de kwalitatieve

Steeds meer informatie en expertise ligt immers
buiten het gemeentehuis bij inwoners, publieke
en private partijen en medeoverheden. Ons handelen is steeds meer die van netwerkpartner.
Wij zijn in die samenwerking en bij bewoners
initiatieven en participatie ook vanaf het begin
duidelijk over de kaders. We kiezen daarbij per
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opgave bewust onze rol als gemeente, variërend
van regelgevend en handhavend tot netwerkpartner, facilitator of zelfs toeschouwer. Onze rol
kiezen we bewust en in afstemming met onze
partners. Dit doen we om effectief en efficiënt
bij te dragen aan de prioriteiten.
Wij zijn blij met de inbreng van inwoners
en luisteren naar ideeën. Het stadsgesprek
van 14 mei jl. is daarvan een eerste initiatief.
De komende tijd onderzoeken wij bij voorkeur
samen met inwoners, ondernemers en andere
relevante partijen hoe initiatieven een vervolg
kunnen krijgen.
De oproep van Jong035 – het neutraal politiek
jongerenplatform in Hilversum – om jongeren
actiever te betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen, nemen we ter harte. En uiteraard luisteren wij goed naar onze kinderburgemeester.

Organisatie
Het nieuwe college wil inzetten op een kwalitatieve verbetering van de gemeentelijke
organisatie. Na de afronding van het project
‘slank en hoogwaardig’ verdient de organisatie
een nieuwe kwaliteitsimpuls. Hiervoor maken
wij extra geld vrij. Daarbij hoort enerzijds een
betere procescontrole en betere balans tussen
bestuur en ambtelijke organisatie. Anderzijds
betekent kwaliteitsverbetering ook een verhoging van afhandeling ‘in een keer goed’, een versobering van vergadertijd en een hiërarchische
structuur waarin integraal ‘eigenaarschap’ en
verantwoordelijkheid en ondernemerschap op
de inhoud voorop staan. Per situatie wegen we
af of er een ‘coproductie’-vorm tussen (maatschappelijke) instellingen, bedrijven, inwoners
initiatieven en de gemeente mogelijk is.

Gemeentelijke herindeling
Wij ondersteunen de door de provincie gestarte
gemeentelijke herindeling tot drie gemeenten in
de regio Gooi en Vechtstreek. Onze burgemeester fungeert daarin als boegbeeld in de regio en
richting de provincie Noord-Holland. Wij willen
de bestuurlijke fusie van Hilversum en Wijde
meren constructief en voortvarend oppakken.
Van een bestuurlijke fusie met Wijdemeren is
op zijn vroegst per 1 januari 2021 sprake. Alleen
een ambtelijke fusie met Wijdemeren is niet aan
de orde.
Wij willen wel dat de provincie blijft vast
houden aan een herindeling naar één gemeente
in de Gooi en Vechtstreek in uiterlijk 2030. Zeker
nu Weesp uit de regio vertrekt, is het van groot
belang perspectief op uiteindelijk één gemeente
in de Gooi en Vechtstreek te houden.
Het streven naar één gemeente in de Gooi
en Vechtstreek betekent op termijn ook het
versterken van de democratische legitimatie. De
huidige regionale besluitvorming veroorzaakt
namelijk een afstand tussen de besluitvorming
op bestuurlijk niveau en de controle door
gekozen volksvertegenwoordigers. Tegelijkertijd kan opschalen alleen als betrokkenheid en
zeggenschap over de eigen woonomgeving en
ons buurtenbeleid is gewaarborgd. Dit is een
extra motivatie om van inwonersparticipatie de
komende jaren een speerpunt te maken.

Collegeteam en
portefeuilleverdeling
Hieronder zit u de samenstelling
van het collegeteam en de
portefeuilleverdeling.

Karin Walters, Hart voor Hilversum (1fte)
Financiën, Vergunningverlening & Handhaving,
ARHI, ICT, LHBTI

Angelika Pelsink, Hart voor Hilversum (1fte)
Buurten en Wijken (incl. inwonersparticipatie),
Welzijn, Zorg, project Monnikenberg

Wimar Jaeger, D66 (1fte)
Economie, Media (incl. mediawijsheid), Cultuur,
Evenementen, Regio, Stationsplein, Media Park,
Kerkbrink

Annette Wolthers, D66 (0,8 fte)
Werk en Inkomen, Onderwijs, Bereikbaarheid en
Parkeren, P&O en Dienstverlening, Arenapark

Floris Voorink, VVD (1 fte)
Ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Sport,
Philipsterrein, Spoorzone, Circusterrein
Jan Kastje GroenLinks (1fte)
Klimaat en Energie, Natuur en Groen, Milieu,
Wonen, Monumenten, Vergunninghouders en
vluchtelingen, Zonnestraal

Arno Scheepers, VVD (0,8 fte)
Beheer Openbare ruimte en begraafplaatsen,
Grondbeleid en Grexen, Vastgoed, Inkoop, Crailo,
Stationsplein
Pieter Broertjes, Burgemeester
Veiligheid en Openbare Orde en Crisisbeheersing,
Bestuurlijke aangelegenheden, Burgerzaken en
juridische zaken, Communicatie, Privacy, Egelshoek
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